ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizǎrii excedentului pe secțiuni în exercițiul financiar 2020
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de
10.01.2020;
Având în vedere:
-expunerea de motive a D-lui. Primar, Negraru Silviu – Călin nr.
12.754/09.01.2020;
- raportul de specialitate prezentat de d-na Director economic Dinu Daniela
înregistrat sub nr. 12.796/09.01.2020, prin care solicită iniţierea unui proiect de
hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului pe secțiuni în exercițiul financiar
2020;
-în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3751/2019 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2) lit. b) coroborat cu alin.(4), lit.a) precum
şi art.139, alin.(3), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art 1. Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din execuția bugetului local al
orașului Mizil la 31.12.2019, în sumă de 945.519,03 lei pentru acoperirea temporară a
golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de
funcționare și dezvoltare în anul curent.
Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din execuția Liceului
Tehnologic Tase Dumitrescu Mizil, în suma de 41.732,59 lei, pentru acoperirea
temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile
secțiunii de funcționare și dezvoltare în anul curent.
Art.3. Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din execuția Liceului Teoretic
Grigore Tocilescu Mizil, în sumă de 1000 lei, pentru acoperirea temporară a golurilor
de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare
și dezvoltare în anul curent.
Art.4. Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din execuția Serviciului Public
Gospodărire Comunală Mizil, în sumă de 440,47 lei, pentru acoperirea temporară a
golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de
funcționare și dezvoltare în anul curent.
Art.5. Se aprobă utilizarea excedentului în suma de 327.153,07 lei rezultat din
execuția bugetului Orașului Mizil - activitate economică Centrală fotovoltaică de
producere și furnizare a energiei electrice din conversia energiei solare, după cum
urmează:

- Suma de 150.000 lei se preia ca venit la bugetul local
- Suma de 177.153,07 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă
provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare și
dezvoltare în anul curent.
Art. 6. Se aprobă utilizarea excedentului în sumă de 2.021.173,13 lei, sursa E al
Spitalului Orășenesc Mizil, din care suma de 400.000 lei ca sursă de finanţare a
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare si suma de 1.621.173,13 lei rămân la dispoziţia
acestuia, urmând a fi folosit în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
Art.7. Direcţia economica va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Bălănescu Cristian
Mizil, 10.01.2020
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La şedinţa au fost prezenţi 12 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General,
jr. Tănase Loredana
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HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta
Filofteia” Mizil
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.01.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.13.986/22.01.2020;
- adresa nr. 273/14.01.2020 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la
registratura Primăriei Orașului Mizil sub nr.13.232/15.01.2020 prin care solicită
transformarea unui post de asistent medical;
- prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind
ansamblul de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile publice locale;
prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. a), art. 139 alin
(1) și art. 196, alin.(1),lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc
,,Sfânta Filofteia” Mizil, prin transformarea a 1 (un) post de asistent medical
principal (S) (poziția 10 în statul de funcții) în 1 (un) post de asistent medical (PL),
spacialitatea medicină generală;
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia”
Mizil în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului
Local Mizil.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Bălănescu Cristian
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La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali din
cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil desfășurată în semestrul II al anului
2019
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.01.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 13.989/22.01.2020;
- adresa nr. 120/21.01.2020 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil, înregistrată
la registratura Consiliului Local Mizil sub nr.3/22.01.2020, prin care se prezintă
raportul privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului
2019.
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.40, al.(2) din Legea nr. 448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul
2008 cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7), litb), art.139, alin.(1) și
art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
ART. UNIC. Se aprobă Raportul privind activitatea asistenților personali din
cadrul Direcției de Asistenţa Socialǎ Mizil pe semestrul II – 2019, conform Anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Bălănescu Cristian

Mizil, 29.01.2020
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La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, pentru anul 2020
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.01.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 13.990/22.01.2020;
- adresa nr. 122/21.01.2020 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil prin care se
prezintă informarea cu privire la Planul anual de acţiune sau de lucrari de interes
local pe anul 2020;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.6, alin. (7) al Legii Nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, modificată şi completată și a art. 28 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7), litb), art.139, alin.(1)
și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Planul anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, pentru anul 2020, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din
aceasta.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția
de Asistență Socială, Serviciul Public de Gospodărire Comunală și S.C. Salub
Interserv SRL Mizil.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al
Consiliului Local, Direcției de Asistență Socială, Serviciului Public de Gospodarie
Comunala Mizil și S.C. Salub Interserv SRL Mizil.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Bălănescu Cristian

Mizil, 29.01.2020
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La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela
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HOTĂRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat pentru anul şcolar 2020-2021 din Oraşul Mizil, Judeţul Prahova
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.01.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 13.985/22.01.2020;
- adresa nr. 4418/10.12.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova,
înregistrat la Primăria Oraşului Mizil sub nr. 34.890/17.12.2019 prin care solicită
hotărârea de Consiliul Local pentru aprobarea rețelei școlare.
- prevederile art.19, alin (1), (2), (4) şi art. 61, alin(1), (2), din Legea nr.1/2011
a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările şi art. 24-25 din Metodologia
pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform pentru
organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 20202021 aprobată prin Ordinul MEN nr.5090/2019;
- prevederile art. 129 alin.(2) lit.”d”, alin.(7) lit.”a” pct. 1, din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța e Urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă
prezenta:
HOTĂRÂRE
Art 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2020-2021 din Oraşul Mizil, Judeţul
Prahova, conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art 2. Prezenta hotărâre se comunică de îndată Inspectoratului Şcolar
Judeţean Prahova și unităților de învățământ din orașul Mizil prin grija Secretarului
General al Oraşului Mizil.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Bălănescu Cristian

Mizil, 29.01.2020
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La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea
concesionării terenului în suprafaţă de 3mp, teren proprietate privată a oraşului
Mizil, situat în Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr.34, bl.42B,sc.A, Tarla 53, parcela
Cc1759/1
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 13.987/22.01.2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.148/18.12.2018 prin care s-a aprobat
concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 3 mp, situată în Mizil, str.
Nicolae Bălcescu, nr.34, bl.42B,sc.A, Tarla 53, parcela Cc1759/1, teren proprietate privată
a Oraşului Mizil, cu nr. cadastral 22.566;
- raport de specialitate nr. 35.255/20.12.2019 al D-lui. Jugănaru Adrian – Arhitect
Șef la Primăria Mizil prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de dna.
ing.Liliana Beldeanu pentru terenul din Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr.34, bl.42B,sc.A,
Tarla 53, parcela Cc1759/1.
- prevederile art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
r.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b) și art. 139, alin.(3) lit.
g) și art. 196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă preţul minim de la care se porneşte licitaţia în vederea
concesionării terenului în suprafaţă de 3 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil,
situat în Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr.34, bl.42B,sc.A, Tarla 53, parcela Cc1759/1 cu nr.
cadastral nr. 22566 conform raportului de evaluare întocmit de dna. ing. Liliana Beldeanu evaluator autorizat A.N.E.V.A.R, având valoarea estimată de 31,40 euro/mp (fără TVA).
Art.2. Toate cheltuielile ocazionate cu concesionarea terenului (evaluare, înscriere
în cartea funciară) cad în sarcina concesionarului.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului urbanism şi Biroului impozite şi taxe
în vederea punerii ei în executare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Bălănescu Cristian
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La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Mizil, str. Bradului, nr.17,
județul Prahova, având numărul cadastral 22260
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 13.988/22.01.2020;
- referatul nr. 34.057/04.12.2019 întocmit de Dl. Elisei Constantin prin care solicită
iniţierea unui proiect de hotarâre pentru dezmembrarea unui teren situat în Mizil, str.
Bradului, nr. 17 în suprafață de 4057 mp:
- referatul de admitere a dezmembrării C14236/28.11.2019 emis de OCPI Prahova;
- prevederile Ordinului 700/2014 al Directorului General al Agenţiei Nationale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ale Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.
7/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin (2), lit. c) coroborat cu alin. (6), lit. c) art. 139 alin. (3), lit.g)
și art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren situat în judeţul Prahova, UAT
Mizil, Oraş Mizil, str. Bradului, nr.17 având numărul cadastral 22260, în suprafaţa de
4057mp, în două loturi conform planului Anexă care face parte integrantă din prezenta
hotărâre și a Referatului de admitere nr. C 14236/28.11.2019 emis de OCPI Prahova, după
cum urmează:
- imobilul - teren în suprafaţă de 3357 mp, situat în Oraş Mizil, str. Bradului, nr.17,
județul Prahova, Tarla 23, Cc711,Cc712 având numărul cadastral 23202;
- imobilul – teren în suprafaţă de 700 mp, situat în Oraş Mizil, str. Bradului, nr.17,
județul Prahova, Tarla 23, Cc711,Cc712 având numărul cadastral 23203;
Art.2. Se împuterniceşte Avocat Stoica Daniela să semneze actul de dezmembrare în
formă autentică și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului
menționat la art.1.
Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul
amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură și Direcția
economică din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Mizil.
Art.4. Secretarul general al Orașului Mizil va aduce la cunoștință celor interesați
prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Bălănescu Cristian
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HOTĂRÂRE
privind indexarea tarifelor pentru închiriere teren garaj, teren module, chirie
spațiu și redevență concesiune cu tarif în lei, în orașul Mizil, pe anul 2020
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.01.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 13.991/22.01.2020;
- referatul nr.13.464/20.01.2020 întocmit de d-na Pătrașcu Mariana – inspector
impozite şi taxe, prin care solicită aprobarea tarifelor pentru anul 2020 la închirierea
de spaţii, altele decât locuinţele;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale;
Ținând seama de indicii de inflație comunicați de Institutul National de
Statistica;
În baza dispozitiilor art.87, art.129, alin.(1), alin.(2) lit.b) și lit.c) din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139, al.(1), (2), lit.c) și g) și art.196 alin.(1) lit.”a” din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al
Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1.Tarifele de închiriere pentru teren garaje și teren module, chirie spațiu și
redevență concesiune prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 106/28.11.2019
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, se indexează cu 104,04%, pe anul
2020, conform indicilor preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de
Statistică Prahova .
Art.2. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre vor fi aplicate ca preţ minim de
pornire pentru licitaţiile care se vor organiza, în condiţiile legii.
Art.3. Serviciul impozite şi taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Bălănescu Cristian
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La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă
şi reprezentare juridică a unităţii administrativ – teritoriale Mizil pentru anul
2020
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.01.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 13.992/22.01.2020;
- adresa nr. 13.997/22.01.2020 întocmită de Secretarul general Oraşului Mizil,
Dna. Tănase Loredana prin care aduce la cunoştinţă faptul că în organigrama
Primăriei Oraşului Mizil postul de consilier juridic este vacant şi datorită faptului că
Orasul Mizil este parte în diferite acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată
propune menţinerea contractului de asistenţa încheiat cu Cabinet Avocat Stoica
Daniela;
- prevederile art. I, alin.(1) şi (2) lit.b) din O.U.G nr. 26/2012 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi disciplenei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative;
- prevederile art.109 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin (1), art.139 alin. (1), şi art.196
alin.(1), lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al
Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă
şi de reprezentare a Unităţii administrativ – teritoriale Mizil pentru anul 2020, în
vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii juridice din cadrul Primăriei
oraşului Mizil.
Art.2. Se mandatează Primarul oraşului Mizil, domnul Negraru Silviu – Călin
să încheie contractul având ca obiect serviciile juridice menţionate la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia economică.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul
Primăriei Mizil, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Bălănescu Cristian
Mizil, 29.01.2020
Nr. 9
6. ex/Tehnored. PV

La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri privind liberul acces la informaţiile de interes public
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 14.064/23.01.2020 privind necesitatea
stabilirii unor măsuri privind liberul acces la informaţiile de interes public ;
- avizul de legalitate al Secretarului general al orasului Mizil nr. 14075/23.01.2019 ;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil ;
În conformitate cu prevederile: OUG nr.57/2019 –Codul Administrativ al Romaniei, Legea
nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Hotărârea de Guvern nr. 123
din 7 februarie 2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public; Hotărârea guvernului Nr. 478/2016 din 6
iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 123/2002;
În temeiul art. 129, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7), lit.s), art.139, alin.(1) și art.196
alin.(1), lit.b) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al
Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1. – Se aproba Regulamentul de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. – Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin :
- afişare la sediul Primăriei Orașului Mizil;
- publicare în pagina de internet proprie, www.primaria-mizil.ro;
- consultarea informaţiilor la sediul Primăriei Orașului Mizil.
Art.3. – Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5
din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Lista cuprinzând
categoriile de documente de interes public, produse şi/sau gestionate de Primăria orașului Mizil și
Lista documentelor exceptate de la liberul acces al cetăţenilor, prevăzute în anexa nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
persoanele abilitate să furnizeze informații de interes public la nivelul Primăriei orașului Mizil,
conform atribuțiilor din fișa postului.
Art.5. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul institutiei,
pe site şi va fi comunicată de Secretarul orașului Mizil autorităților și instituțiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Balanescu Cristian

Mizil, 29.01.2020
Nr. 10
7. ex/Tehnored. PV

La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
Jr. Tanase Loredana

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea socială a
cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2020-2023
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.01.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 13.993/22.01.2020;
- referatul nr.13.621/21.01.2020 întocmit de Dna. Ana Georgiana, consilier în
cadrul Serviciului dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene prin
care supune discuției și aprobării Consiliului Local, Planul local de acțiune privind
incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, întocmit de către Grupul
Local de Lucru;
- dispoziţiile HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru
perioada 2015-2020;
- prevederile HCL nr. 72/31.07.2019 privind înfiinţarea la nivelul oraşului
Mizil a Grupului de local de lucru (G.L.L) pentru incluziunea socială a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii romilor;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin.2), lit.d), alin.7), lit.b), art.133 alin.1), art.139, alin.1)
şi art.196 alin.1 lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă Planul local de acțiune privind incluziunea socială a
cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2020-2023, conform
Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul
Primăriei orașului Mizil și pe site-ul propriu www.primaria-mizil.ro.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija consilierului juridic al
Consiliului Local, Serviciului dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte
europene și Grupului de lucru local pentru incluziunea socială a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii romilor, în vederea aducerii la îndeplinire.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Bălănescu Cristian
Mizil, 29.01.2020
Nr. 11
7. ex/Tehnored. PV

La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 la
S.C. MERENDA PRIM S.R.L Mizil
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.01.2020;
Având în vedere adresa nr.7/21.01.2020 a S.C. Merenda Prim SRL Mizil prin
care solicită aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 ;
În conformitate cu prevederile :
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului
de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentre a acestora.
- prevederile art. 4, lit.c) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect
o participaţie majoritară;
În temeiul art.129 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, din Ordonanța de
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil,
adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C.
Merenda Prim SRL Mizil conform anexelor 1,2,3 și 4 care fac parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de către S.C. Merenda
Prim SRL Mizil.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul
Primăriei Oraşului Mizil si S.C. Merenda Prim SRL Mizil, de către Secretarul
general al Orașului Mizil.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Bălănescu Cristian

Mizil, 29.01.2020
Nr. 12
7. ex/Tehnored. PV

La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de
medici specialiști din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.14.755/19.02.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului general al orașului Mizil nr.16.557/21.02.2020
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- adresa nr. 954/04.02.2020 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratat la Registratura
Primăriei Oraşului Mizil sub nr. 14.755/04.02.2020 prin care solicită aprobarea pentru
organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de medic specialist
pneumolog la Dispensarul TBC, și medic specialitatea oftalmologie menţionând că se
încadrează în BVC la capitolul cheltuieli de personal;
- prevederile art.4 din OMS nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist,
farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor
de şef de secţie, şef laborator şi şef compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a
funcţiei de framacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi;
- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010;
În temeiul art. 129, alin (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. a), art. 139 alin (1) și art. 196,
alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea următoarele posturi
vacante:
- un post medic specialist, specialitatea pneumologie în cadrul Dispensarulu TBC ,
normă întregă, perioadă nedterminată (pozția 129 în statul de funcții);
- un post medic specialist, specialitatea oftalmolagie în cadrul Cabinetului
Oftalmologie - ambulatoriu integrat, normă întreagă, perioadă nedeterminată (poziția 122 în
statul de funcții).
Art.2. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea posturilor prin concurs.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil în
vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului din cadrul Compartimentului juridic și
autoritate tutelară .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Crăciun Nicolai
Mizil, 27.02.2020
Nr. 13
5. ex/Tehnored. PV

La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind suplimentarea statului de funcţii și organizarea concursurilor pentru ocuparea
unor posturi vacante în cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr.16.457/19.02.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului general al Orașului Mizil nr.16.566/21.02.2020;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- adresele nr. 959/04.02.2020 și nr.1362/14.02.2020 a Spitalului Orăşenesc Mizil
înregistratată la registratura Primariei Oraşului Mizil sub nr. 14.949/04.02.2020 și cu nr.
15.953/17.02.2020 prin care solicită modificarea statului de funcţii respectiv suplimentarea
cu un post de medic specialist specializarea oftalmologie în cadrul Compartimentului
Oftalmologie - Ambulatoriu integrat și un post de Registrator medical ;
- prevederile art. 15, lit. b din HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de MS cǎtre autoritǎţile publice locale;
- prevederile art.4 din Ordinului MS nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor
privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic
dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a
funcțiilor de șef de secție, șef laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără
paturi, respectiv a funcției de farmacist - șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu
modificările ulterioare;
În temeiul art. 129, alin (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. c), art. 139 alin (1) și art.
196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă suplimentarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta
Filofteia” Mizil în cadrul Cabinetului Oftalmologic - Ambulatoriu integrat, cu 1 (un) post de
medic specialist, specialitatea oftalmologie și 1 (un) post Registrator medical, studii medii,
normă întreagă.
Art.2. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de medic
specialist oftalmologie în cadrul Cabinetului Oftalmolagic - Ambulatoriului integrat și a
postului vacant de registrator medical în cadrul Spitalului Orășenesc Sf. Filofteia Mizil.
Art.3. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea postului prin concurs.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil în
vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului din cadrul Compartimentului juridic și
autoritate tutelară .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Crăciun Nicolai
Mizil, 27.02.2020
Nr. 14
5. ex/Tehnored. PV

La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc “ Sfânta
Filofteia” Mizil, judeţul Prahova
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 16.458/19.02.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului general al Orașului Mizil nr.16.559/21.02.2020;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- adresa nr. 995/05.02.2020 a Spitalului Orășenesc Sf. Filofteia Mizil, prin care
solicită aprobarea utilizării temporare a celor două paturi de oftalmologie din cadrul
compartimentului chirurgie generală de către compartimentul chirurgie generală până
la încadrarea unui medic oftalmolog;
- prevederile art. 172, alin (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în sistemul
sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.129, alin. (2) litera d), ale art. 129, alin. (7) litera c), şi ale art. 139
alin. (1) , din Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă utilizarea temporară a celor 2 paturi de oftalmologie din cadrul
compartimentului chirurgie generală, de către compartimentul chirurgie generală
aflate în structura organizatorică a Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil, până
la încadrarea unui medic oftalmolog.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia”
Mizil în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului din cadrul
Compartimentului juridic și autoritate tutelară .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Crăciun Nicolai

Mizil, 27.02.2020
Nr. 15
5. ex/Tehnored. PV

La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot
– Construire „Sală de educație fizică școlară, Str. Mihai Bravu, nr. 119, orașul
Mizil, județul Prahova”
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 16.460/19.02.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului general al orașului Mizil nr.
16.561/21.02.2020;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- referatul nr. 15.098/06.02.2020 întocmit de Serviciul dezvoltare, investiții,
achiziții, mediu și proiecte europene prin care solicită inițierea unei hotărâri de
consiliu pentru promovarea în etapa a doua a obiectivului „Sala de educație fizică
școlară, str. Mihai Bravu, nr. 119, orașul Mizil, județul Prahova”:
În conformitate cu prevederile :
- Ordonanța Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea

Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de
Investiții “C.N.I.” S.A;
În temeiul art. 96, alin.(3), art.129,alin.(1) și alin.(6), lit.a) și art.139, alin.(3),
lit.g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază
de protocol, a terenului situat în Orașul Mizil, județul Prahova aflat în proprietatea
publică a Orașului Mizil, în suprafaţă de 1555,50mp, identificat potrivit Cărții
funciare nr. 108546 și număr cadastral 20565, liber de orice sarcini, în vederea şi pe
perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii Proiect pilot Construire „Sală de educație fizică școlară, Str. Mihai Bravu, nr. 119, orașul Mizil,
județul Prahova”
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu
respectarea reglementărilor în vigoare;
Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Orașului Mizil,
județul a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt
tip de combustibil utilizat etc.);
Art.4. Consiliul Local al Orașului Mizil, se obligă să asigure, în condițiile legii,
suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului ;
Art.5. Consiliul Local al Orașului Mizil se obligă ca, după predarea
amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl
intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general în
termenul prevăzut de lege, Primarului orașului Mizil, Instituției Prefectului Prahova,
precumși Direcției Economice, Serviciului dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și
proiecte europene în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică
prin afișare la sediul Primăriei Orașului Mizil și postare pe pagina de internet
www.primaria-mizil.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Crăciun Nicolai

Mizil, 27.02.2020
Nr. 16
5. ex/Tehnored. PV

La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind inventarierea materiei impozabile pe anul 2020
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 16.565/20.02.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.16.580/21.02.2020;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- referatul nr. 14.964/05.02.2020 al Direcției economice prin care solicită
aprobarea inventarieri materiei impozabile pe anul 2020;
- prevederile art. 494, alin.(12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu
modificările și completările ulterioare precum și ale art. 5 alin. 2 din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 129, alin (2), lit. b), art. 139 alin (3) și art. 196, alin.(1),lit.a) din
Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă inventarierea materiei impozabile pentru anul 2020, conform
anexelor nr.1 -12, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția
economică din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Mizil.
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Prahova,
Direcției economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija consilierului din cadrul
Compartimentului juridic și autoritate tutelară .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Crăciun Nicolai

Mizil, 27.02.2020
Nr. 17
6. ex/Tehnored. PV

La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2019 ale bugetului local,
bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 16.459/20.02.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului general al Orașului Mizil nr. 16.562/21.02.2020;
- referatul nr. 34.057/04.12.2019 întocmit de Dl. Elisei Constantin prin care solicită
iniţierea unui proiect de hotarâre pentru dezmembrarea unui teren situat în Mizil, str.
Bradului, nr. 17 în suprafață de 4057 mp:
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- raportul de specialitate nr 15.049/06.02.2020 întocmit de Direcția economică din
cadrul Primăriei Oraşului Mizil, prin care solicită aprobarea conturilor de execuţie bugetară
la data de 31.12.2019;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 pentru aprobarea bugetului de stat pe
anul 2019, ale art. 57, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
modificată si completată, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și HG nr. 1/2016
privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
În temeiul art 129, alin (4), lit.a), art. 139, alin. (3), lit a), art.155, alin.(4), lit.c) și art.
196, alin.(1) lit, a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local al Oraşului Mizil la
31.12.2019, (Sursa A), conform anexelor nr.1 și 3, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanțate
din venituri proprii și subvenții (Sursa E) la 31.12.2019 (instituțiile de învățământ, SPGC, și
centrală fotovoltaică) conform anexei nr.4, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate
din venituri proprii și subvenții (Sursa F) la 31.12.2019 (Spitalul orăşenesc “Sf. Filofteia”),
conform anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă lista facilităților fiscale acordate în anul 2019, conform anexei nr.2,
parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.5. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei
Oraşului Mizil de către consilierul din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Crăciun Nicolai
Mizil, 27.02.2020
Nr. 18
6. ex/Tehnored. PV

La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil pe anul 2020
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 16.638/21.02.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului general al Orașului Mizil nr.16.638/21.02.2020;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- raportul de specialitate nr. 16.449/19.02.2020 al Direcției economice prin care solicită
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli şi bugetului instituţiilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, al Orasului Mizil pe anul 2020;
- prevederile Legii nr. 5/2020 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2020,
Scrisoarea MFP nr. 472003/08.01.2020 privind metodologia de întocmire a bugetului pe anul
2020,Scrisoarea MFP nr.472150/06.02.2020 privind repartizarea pe trimestre a smelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetele locale;
- Decizia Directorului General nr. 3173/2020, Hotărârea Consiliului Județean Prahova
nr.14/20.02.2020 privind repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumelor defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
modificată si completată ;
În temeiul art. 129, alin.(2),lit.b) coroborat cu alin (4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și
art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Orașului Mizil, pe anul 2020,
conform anexelor 1, și 2, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 3 parte integranta
din prezenta hotărâre;
Art.3. Se aprobă lista proiectelor cu finanțare externă nerambursabile, conform anexei
nr. 3.1 parte integranta din prezenta hotărâre;
Art.4. Se aprobă bugetul instituțiilor și activitatilor finantate integral sau parțial din
venituri proprii, conform anexelor nr. 4 și 5, parte integranta din prezenta hotărâre .
Art.5. Se aprobă numărul de personal permanent și temporar precum și fondul
salariilor de bază pe fiecare instituție publică, conform anexei nr.6, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.6. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil și instituțiile publice
din subordinea Consiliului Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei
Oraşului Mizil și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local de către consilierul
din cadrul Compartimentului juridic și autoritate tutelară.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Crăciun Nicolai
Mizil, 27.02.2020
Nr. 19
7. ex/Tehnored. PV
La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea „PUZ – schimbare destinaţie teren din zona specială
(S=14965mp) în zonă unități industriale și depozitare (Sst=14965 mp) în oraşul
Mizil, str. Mihai Bravu, nr.187, nr. cadastrale 20527, 21082,22534
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 16.931/27.02.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului general al Orașului Mizil
nr.16.932/27.02.2020;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- referatul nr. 16.710/24.02.2020 elaborat de Arhitectul Șef prin care solicită
aprobarea PUZ-ului schimbare destinaţie teren din zona specială (S=14965mp) în
zonă unități industriale și depozitare (Sst=14965 mp) în oraşul Mizil, str. Mihai Bravu,
nr.187, nr. cadastrale 20527, 21082,22534
- avizul Comisiei Tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanismului a Judeţului
Prahova nr. 2536 din data 19.12.2019;
În conformitate cu prevederile legii nr. 50/1991, republicată în 2004, modificată
şi completată – privind autorizarea construcţiilor şi unele masuri pentru realizarea
locuinţelor;
În baza Legii nr. 350/2001, privind urbanismul şi amenajarea teritoriului, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin (6), lit. c), art. 139, alin (3), lit.e)
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al
Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă “PUZ - schimbare destinaţie teren din zona specială
(S=14965mp) în zonă unități industriale și depozitare (Sst=14965 mp) în oraşul Mizil,
str. Mihai Bravu, nr.187, nr. cadastrale 20527, 21082, 22534.
Art.2. Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 va avea termenul de
valabilitate pe durata valabilitătii Planului de Urbanism General şi Regulamnetului
Local de Urbanism al Orasului Mizil.
Art.3. Executivul va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin
birourile de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Mizil.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Crăciun Nicolai
Mizil, 27.02.2020
Nr. 20
7. ex/Tehnored. PV
La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea apă și canalizare zona
cartier Oraș Mizil”
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Mizil nr. 16.987/27.02.2020:
- avizul de legalitate al
Secretarului
general
al orasului Mizil
nr.16.986/27.02.2020;
- referatul de necesitate nr.16.946/27.02.2020 al Șefului Serviciului
Dezvoltare, Investiții, Achiziții, Mediu și Proiecte europene, prin care solicită
inițierea unui proiect de hotărâre, în regim de urgență, pentru aprobarea devizului
general actualizat pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea apă și canalizare
zona cartier Oraș Mizil”ca urmare a modificărilor determinate de lucrările
suplimentare pentru străzile Lunii, Luminii și Trandafirilor;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), alin.(d) și art.139, alin.
(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă devizul general actualizat și indicatorii tehnico - economici
actualizați pentru obiectivul de interes public “Extindere rețea apă și canalizare în
zona cartier Oraș Mizil” în sumă 1.978.056,01 lei inclusiv TVA, din care C+M
1.875.932,78 lei(TVA inclus), conform devizului anexat, parte integrantă la prezenta
hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcţia economică și
Serviciului dezvoltare, investitii, achizitii, mediu si proiecte europene din cadrul
Primariei orasului Mizil.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Crăciun Nicolai
Mizil, 27.02.2020
Nr. 21
7. ex/Tehnored. PV

La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
Privind ȋnsusirea receptiei obiectivului de investitii “ Construire scoala cu 10
Sali de clase , P+2 LiceuTehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil, situat ȋn Mizil,
str. Mihai Bravu, nr 116, judetul Prahova, avand nr. cadastral 20566 si ȋnscris
ȋn cartea funciara a orasului Mizil, ȋnregistrarea ȋn evidenta contabila si darea
ȋn administrare către Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu „Mizil
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2020;
Având în vedere;
- avizul de legalitate al Secretarului general al Orașului Mizil
nr.16.985/27.02.2020;
-referatul nr.16882/26.02.2020 ȋntocmit de catre managerul de proiect prin
care aduce la cunostinta ca ȋn data de 26.02.2020 a fost finalizat procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor privind obiectivul de investitii “ Construire scoala
cu 10 Sali de clase , P+2 Liceu Tehnologic “Tase Dumitrescu Mizil si propune
aprobarea predarii –primirii investitiei ȋntre Primaria Mizil si Liceul Tehnologic
“Tase Dumitrescu Mizil ;
- procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor ȋnregistrat la
Inspectoratul de Stat in constructii Prahova sub nr. DO_65593/26.02.2020.
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și
completările ulterioare
- In baza prevederilor HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
privind receptia constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare si
prevederile art. 297 si art 299 din Codul Administrativ ;
In temeiul art. 129 , alin (2) lit c si alin (6) lit a coroborate cu art. 139 , alin (3)
lit g si art. 196 , alin (1) lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se ȋnsuseste procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru
obiectivul de investitii “ Construire scoala cu 10 Sali de clase, P+2 Liceu Tehnologic
“Tase Dumitrescu Mizil, situat ȋn Mizil, str. Mihai Bravu, nr 116, judetul Prahova,
avand nr. cadastral 20566 si ȋnscris ȋn cartea funciara a orasului Mizil, realizat
conform autorizatiilor de construire, cu o valoare totala din evidenta contabila de
6.617.618 lei din care C+M : 4.780.156,01 lei conform procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor nr. 16356/19.02.2020.
Art.2. Finantarea cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investitii a fost
realizata prin Programul National de dezvoltare locala si din bugetul local al
orasului Mizil,
Art.3. Se aproba ȋnregistrarea ȋn evidenta contabila a Primariei orasului Mizil
a obiectivului de investitii finalizat si receptionat, la categoria “Bunuri apartinand
domeniului public al orasului Mizil .

Art.4. Se aproba modificarea si completarea Inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al orasului Mizil cu investitia “ Construire scoala cu 10
Sali de clase, P+2 LiceuTehnologic “Tase Dumitrescu Mizil, situat ȋn Mizil, str.
Mihai Bravu nr 116 judetul Prahova, avand nr. cadastral 20566 si ȋnscris ȋn cartea
funciara a orasului Mizil.
Art. 5. Se aproba darea ȋn administrare catre Liceul Tehnologic “Tase
Dumitrescu Mizil, investitia “ Construire scoala cu 10 Sali de clase, P+2
LiceuTehnologic “Tase Dumitrescu Mizil, situat ȋn Mizil, str. Mihai Bravu nr 116
judetul Prahova, care apartine domeniului public al orasului Mizil, ca urmare a
finalizarii obiectivului de investitii pe baza de protocol predare –primire.
Art. 6. In termen de 30 de zile se va ȋncheia un protocol de predare-primire
ȋntre Primaria orasului Mizil si Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu Mizil,cu datele
de identificare conform Anexei , care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusa la ȋndeplinire de catre Directia
Economica, Biroul Patrimoniu si Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu Mizil.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl.Crăciun Nicolai

Mizil, 27.02.2020
Nr. 22
7. ex/Tehnored. PV

La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’ Mizil și
suplimentarea cu un post de medic în cadrul Dispensarului TBC Mizil
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 31.03.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.18.941/30.03.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului general al orașului Mizil nr.18.942/30.03.2020
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- adresa nr.2255/11.03.2020 a Spitalului Orășenesc Mizil, înregistrata sub nr.
17.751/11.03.2020 prin care solicita aprobarea statului de functii al unitatii începând cu
01.03.2020;
- adresa nr.2809/26.03.2020
a Spitalului Orășenesc Mizil, înregistrata sub nr.
18916/30.03.2020 prin care solicita aprobarea pentru un post suplimentar de medic în cadrul
Dispensarului TBC Mizil;
- prevederile art.15 lit.b, din Hotararea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OUG nr.162/2008 privind ansamblul de atributii si competente
exercitate de Ministerul Sanatatii catr autoritatile publice locale;
- prevederile Hotararii Consiliului Local Mizil nr.88/2010 privind transferul
managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare Spital Oraşenesc ,,Sfânta Filofteia’’
Mizil, către autoritatea administraţiei publice locale Consiliul Local Mizil;
- prevederile art.16, cap.III din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României;
- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010;
În temeiul art. 129,alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.c)din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’ Mizil,
începând cu 01.03.2020, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se suplimentează statul de funcții cu un post de medic în cadrul Dispensarului
TBC Mizil.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’Mizil, în
vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dna. Dumitru Oana - Filofteia

Mizil, 31.03.2020
Nr. 23
5. ex/Tehnored. PV

La şedinţa participă toti cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Listei de investiții a Spitalului Orăşenesc “Sf.
Filofteia” Mizil
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de
31.03.2020;
Având în vedere:
- avizul de legalitate al Secretarului general al Orașului Mizil
nr.18.960/30.03.2020;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- adresa nr.18924/30.03.2020 a Spitalului Orăşenesc Mizil prin care solicită
aprobarea Consiliului Local pentru Lista de investiţii defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Spitalului Orășenesc „Sf. Filofteia” Mizil din fondul de dezvoltare - Anexa
nr.1b);
În temeiul art. 129, alin (1), art. 139 alin (1) și art. 196, alin.(1), lit.a) din
Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă modificarea Listei de investiţii a Spitalului Orăşenesc „Sf.
Filofteia” Mizil conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art.2. Spitalul Orăşenesc prin compartimentele specializate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Oraşenesc “Sf. Filofteia” Mizil
prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dna. Dumitru Oana - Filofteia

Mizil, 31.03.2020
Nr. 24
5. ex/Tehnored. PV

La şedinţa participă toți cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și o abținere.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziționării de către SPGC Mizil a utilajelor și a
materialelor dezinfectante necesare acțiunilor de dezinfecție pentru toate
blocurile de locuințe situate pe raza administrativ teritorială a orașului Mizil
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de
31.03.2020;
Având în vedere:
- avizul de legalitate al Secretarului general al Orașului Mizil nr.18.940/30.03.2020;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- adresa nr. 417/31.03.2020 a Serviciului Public de Gospodărire Comunală prin
care specifică că va achiziționa din fondurile alocate serviciului, materiale
dezinfectante necesare acțiunilor de dezinfecție;
- Art. 6 din Ordonanta nr. 4/2020 privind masuri de prevenire de prevenire a
raspandirii COVID-19 ;
- art.2, alin.2 lit.a și e, art.6, anexa VII, art.50 și 51 alin.1 din Decretul nr.195 din
16.martie.2020 a Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României;
- art. 134 , alin (4) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;
În temeiul art.139 alin.5, lit.c și art. 196 alin. (1), lit.a) din Ordonanța de
urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă achiziționarea de către SPGC Mizil a utilajelor și a
materialelor dezinfectante necesare acțiunilor de dezinfecție pentru toate blocurile
de locuințe situate pe raza administrativ teritorială a orașului Mizil.
Art. 2 Serviciul Public de Gospodărire Mizil va colabora cu toate asociațiile de
proprietari din orașul Mizil și va asigura materialele dezinfectante necesare acțiunilor
de dezinfecție pentru toate blocurile de locuințe .
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la ȋndeplinire de către SPGC Mizil și va fi
comunicată de către secretarul general al orașului Mizil .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dna. Dumitru Oana - Filofteia

Mizil, 31.03.2020
Nr. 25
5. ex/Tehnored. PV

La şedinţa participă toți cei 17 consilieri în funcţie

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Ajutor pentru populația vulnerabilă pe timp de
pandemie”
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de
13.04.2020;
Având în vedere:
- avizul de legalitate al Secretarului general al orașului Mizil nr.19.583/10.04.2020
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- referatul nr.19.502/09.04.2020 întocmit de Șeful Serviciului dezvoltare, investiții,
achiziții, mediu și proiecte europene prin care supune discuției și aprobării Consiliului
Local, proiectul „Ajutor pentru populația vulnerabilă pe timp de pandemie”
pentru finanțare prin programul ROMACT ;
- prevederile Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României;
În temeiul art.134 alin.4), art.139, alin.5) şi art.196 alin.1 lit.b) din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil,
adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă proiectul „Ajutor pentru populația vulnerabilă pe timp de
pandemie” pentru finanțare prin programul ROMACT.
Art.2. Bugetul total al proiectului este de 24.875 lei din care: 24.250 lei vor fi
susținute din programul ROMACT și 625 lei se va asigura co-finanțare din bugetul
local al Orașului Mizil.
Art.3. Proiectului va fi implementat de Primăria Orașului Mizil în parteneriat
cu Direcția de Asistență Socială Mizil.
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul
Primăriei orașului Mizil și pe site-ul propriu www.primaria-mizil.ro.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general al
orașului Mizil, Serviciului dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene
și Direcției de Asistență Socială în vederea aducerii la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Iacob Dan

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

Mizil, 13.04.2020
Nr. 26
7. ex/Tehnored. PV

La şedinţa participă toti cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru” și un consilieri nu participă la vot

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Listei de investiții a Spitalului Orăşenesc “Sf.
Filofteia” Mizil
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de
13.042020;
Având în vedere:
- adresa nr.4106/08.04.2020 a Spitalului Orăşenesc Mizil prin care solicită
aprobarea Consiliului Local pentru Lista de investiţii defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Spitalului Orășenesc „Sf. Filofteia” Mizil din fondul de dezvoltare - Anexa
nr.1b);
- avizul de legalitate al Secretarului general al Orașului Mizil
nr.19.584/10.04.2020;
- prevederile Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României;
În temeiul art. 129, alin (1), art. 139 alin (1) și art. 196, alin.(1), lit.a) din
Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă modificarea Listei de investiţii a Spitalului Orăşenesc „Sf.
Filofteia” Mizil conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art.2. Spitalul Orăşenesc prin compartimentele specializate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Oraşenesc “Sf. Filofteia” Mizil
prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Dl. Iacob Dan

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Tănase Loredana Marcela

Mizil, 13.04.2020
Nr. 27
5. ex/Tehnored. PV

La şedinţa participă toți cei 17 consilieri în funcţie
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și un consilieri nu participă la vot

